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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Acer platanoides L. 

İngilizcesi Normay maple 

Türkçesi Çınar yapraklı akçaağaç 

Familyası Aceracea (Çift Çeneklidir)   

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 20-30 m. boy yapabilir. 5-8 m. arasında da tepe tacı 
yapar.Gençlikte hızlı büyür. Yuvarlak taç formludur. 
Sonraları yavaşlar.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Karasal iklimlerde yetişebilir. Güneşli ve yarı gölgeli yerleri ister. Donlara az duyarlıdır. Donlara 
dayanıklılığı ile diğer akcaağaçlardan ayrılır. İklim isteği değişken olup soğuk iklim şartlarına 
dayanıklıdır. Çok kurak ve sıcak iklimleri sevmez. Fakat bir ölçüde dayanır. Kültür formları 
soğuktan olumsuz etkilenirler. Işık-yarıgölge ağacıdır. 

Toprak Kum oranı az olan, tuzlu, ağır killi, kireçli her tür topraklarda yetişebilir. 

Yükselti 500-1900m dir 

Su isteği Normaldir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Avrupa, Kafkaslar ve Ülkemizde Trakya Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde Fagetum 
Zonu'nda yetişir 

Diğer Rüzgara ve kirli hava şartlarına dayanıklıdır.  Böcek ve mantar zararlılarına karşı 
dayanıklıdır. Budamaya gerek duymaz. Sadece kurumuş, kırılmış, şekli bozulmuş ya da 
hastalanmış dallarının kesilip çıkarılması yeterli olur. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

Columnare Boyuna gelişme gösterir. 

Crimson king Kırmızı-morumsu renkte yapraklara sahiptir. 

Botanik Özellikler 

Yaprak Basit yapraklıdır yaprağını döker,  çınar yapraklarına benzer, 
yaprağın her iki yüzü de çıplak alt yüzü parlak ve yaprak 
karşılıklı dizilişte ve lopludur. 10-18 cm büyüklüğünde olan 
yaprakları 5 sivri loplu her lopta sivri uçlu birçok tali 
lopçuklara ayrılmıştır.  Yaprak sapı kırıldığında süt kıvamında 
bir sıvı akar.  Sonbahar renklenmesi açık sarı yada 
kırmızıdır. Yaprak kenarlarının dişsiz oluşu ile (A. trautvetteri) 
den ayrılır. 

Çiçek  Yapraklanma sırasında ya da daha önce açan çiçekleri, 
çoğunluğu bir arada, kısa saplı ve genellikle salkım 
şeklindedir. 1 evciklidir. Nisan veya Mayıs ayında 1 ay 
süresince çiçeklenir.  Çiçekler sarıdır.  

Meyve  ve 
Tohum 

Meyve kanatlı olup 3-5 cm büyüklüğünde ve kanatlar arası 
açı 130-170 derece açılıdır. Meyve karpelleri arasındaki 
açının çok geniş olması ile (A trautvetteri) den ayrılır.  
Meyveleri kanatlıdır. Tomurcuklar çoğunlukla parlak kırmızı 
renktedir.  Tohumlar olgunluk evresinde koyu kahverengi, 
basık, tüysüz ve 3.5-5 cm uzunluğunda uçucu iki kanada 
sahiptir. Kanatlar arası geniş açılıdır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu boylamasına ince çatlaklı ve siyahımsı renkte 
olup, kabuk dökülmez. Sürgünler parlak esmer renkte ve 
tüylüdür. 

Kök Kuvvetli kalp kök sistemi geliştirir. Yayvan ve sığ kök yapar. 

Diğer . 
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Drummondii Beyaz yapraklı ve beyaz şeritlidir. 

Emerold queen 20 m boy ve 5 m tepe tacı yapar, yaprakları 10-15 cm geniş, 5 loplu, canlı yeşil, şemsiyemsi 
çiçekleri sarımsı, yapraklanmadan açar. Güneşli-yarı gölge yerlerde ve kuru taze topraklarda 
yetişir. Kent iklimine dayanır. Soliter, alle ağacı yada arı konukçusu olarak kullanılır. 

Globosum: 5-6 m boy ve 3 m tepe tacı yapar, yaprakları 10-16 cm uzun, 5 loplu, taze yeşil renkli, sonbahar 
renklenmesi açık sarıdır. Güneşli yerlerde, kuru taze topraklarda yetişir. Alle ağacı olarak yada 
soliter kullanılır.  

Laciniatum Yapraklar parçalı, uçları sivri ve hafifçe pençe gibi kıvrımlıdır. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Erken yapraklanıp yapraklarını geç dökmesi nedeni ve güzel sonbahar renklenmesi ile peyzajda 
çok kullanılır. Yaprak formu, rengi, yuvarlak taç formu, gibi özellikleri ile estetik değeri vardır.    

İşlevsel  İyi bir yol ve park ağacıdır.  

 


